Goedemiddag allemaal, namens carnavalsvereniging de Oelewappers heet ik iedereen van
harte welkom, met natuurlijk een speciaal woord van welkom voor Prins daantje de voorste
en zijn adjudanten A & B.
Ook wil ik, ongeacht of zij er zijn, de Prominenten, Primus Inter parissen en alle dragers
van bijzondere onderscheidingen van CV de Oelewappers van harte welkom heten.
Verder zijn er natuurlijk de hofleden en een aantal andere leden aanwezig, daar zijn we erg
blij mee. Dus bij deze ook van harte welkom!
Voor dat ik verder ga met mijn toespraak, wil ik stilstaan bij een aantal leden die afgelopen
jaar ziek zijn geworden en nog hertellende zijn. Van af deze zijde wensen wij jullie heel
veel sterkte en een spoedig herstel toe!!!
Ja en dan is het nu 2019….. Jullie hebben als het goed is van mij allemaal een opgerold
KNIEPERJE gekregen, dit is met een special recept gemaakt. (ingrediënten zijn o.a.
brandewijn & bruine suiker)
Wat betekend dat opgerolde kniepertje dan…...dat er nog een opgerold jaar voor jullie ligt
en wordt uitgerold gedurende het jaar 2019. Wij zitten met de carnavalsvereniging
Oelewappers in het zelfde opgerolde jaar…
Wij zitten dit jaar in een bijzondere fase in de historie van onze vereniging, want op 16
augustus 2019 bestaan wij maar liefst 55 jaar!!! Dit is en word voor cv de Oelewappers een
jaar met een gouden randje en…… blauwe wimpel!
Dit 55 jarige bestaan zal groots gevierd worden op 18 januari 2020. Maar daarvoor zijn er
in 2019 ook al een aantal feestjes of plechtigheden. Hier worden jullie van op de hoogte
gebracht op een vergadering of via de mail, wel kan ik jullie mededelen dat op 16 augustus
een plechtigheid zal zijn onder de Peperbus en op 24 augustus vanaf 15:55 uur is er een
speciale jubileumfeest voor leden van cv de Oelewappers. Ik zou zeggen hou deze datums
vrij en zet het met dikke vette letters in uw agenda!!!
Wij hebben een bloeiende & actieve carnavals vereniging vol met sympathieke en
goedwillende mensen die er in welke vorm dan ook elke keer weer iets moois van maken.
Ik wil dan ook vanaf deze zijde alle vrijwilligers binnen deze mooie vereniging bedanken
voor de vele uren inzet! Mede daardoor gaan we met vertrouwen het nieuwe jaar in. Dat
begint met een mooi Prominentenbal op zaterdag 19 januari en een hopelijk zeer kleurrijk
en mooi carnaval begin maart.
Namens het bestuur en leden van carnavals vereniging de Oelewappers wil ik iedereen veel
geluk en bovenal gezondheid toe wensen in 2019. Dank voor jullie aandacht.

